
Q16 Hva gjør at det er godt å bo der du bor?
Answered: 72 Skipped: 38

# RESPONSES DATE

1 Fyrst og fremst at våre røtter er her og at me hadde eit hus liggande på ei heilt unikt hustomt
(beliggenhet opp til kanalen, framifrå mulegheter til mosjon, sommar som vinter; på sykkel, i kano
og i kajakk, på beina og på ski, og alt rett utanfor døra vår. Mange nok interessante lag på
frivillighetssektoren å ta del i.

4/27/2018 1:32 PM

2 Naturen og stillheten 3/18/2018 10:32 AM

3 Lite naboer, rolig område, flotte natur omgivelser 3/18/2018 9:47 AM

4 Trygt, rolig , natur, kort vei til det man trenger av butikker. Bor landlig men kort vei til alt man
trenger av butikker, kulturliv, fjell, tog.

3/17/2018 8:36 AM

5 Natur, friluftsliv, grei kommunikasjon til andre, rimelige boliger 3/15/2018 6:38 PM

6 Gode tilbud for ungene. God bhg, bra skole. Godt miljø. Bra lærere. Variert aktivitetstilbud. Rolig
boligområde. Gode kommunale tilbud. Bra sosialt miljø. Kort pendleravstand.

3/15/2018 6:11 PM

7 Naturen, rik gammel kultur 3/15/2018 9:36 AM

8 Lett tilgang til å komme ut på tur. Skog, fjell og vann. 3/14/2018 11:46 PM

9 nærhet til familien min, rolige og landlige omgivelser, at Sørlandsbanen stopper i Lunde. 3/14/2018 11:03 PM

10 Samhold, gode barnehager og god skole. Natur og miljø. 3/14/2018 10:40 PM

11 Trygt, kort vei til det meste og passe stor kommune 3/14/2018 9:57 PM

12 Nærme Grenland, bygdeidyllen 3/14/2018 10:39 AM

13 Svært lite. Vurderer å flytte ut av kommunen. 3/13/2018 8:11 PM

14 Kjæresten min 3/13/2018 7:40 PM

15 Nær natur 3/13/2018 7:26 PM

16 Passe oversiktlig og gjennomsiktig størrelse. Forståelse for at noen av oss velger å bo utafor
sentrum . Her har vi natur, god plass og tette bånd til naboene.

3/13/2018 7:20 PM

17 Fin natur, stille og rolig, hyggelige mennesker, vann og skog. 3/13/2018 7:05 PM

18 Umiddelbar nærhet til naturen, men samtidig kort vei til byen 3/13/2018 6:17 PM

19 Nærhet til skoler, barnehage, skiløyper, Norsjø og gode fritidstilbud fra Idrettslagene i kommunen, 3/13/2018 5:56 PM

20 Naturskjønne omgivelser, nærhet til arbeid, utrolig god skole, mange god arenaer for frivillig arbeid
og skaperglede i bygda, en stolthet over hva vi får til. Mange gode sosiale arenaer.

3/13/2018 5:43 PM

21 Et relativt lite samfunn, hvor man har det man trenger. Det å bo utenfor by, men samtidig bare 30
min unna.

3/13/2018 3:27 PM

22 Fint, landlig, vann, butikker. Har "alt" 3/13/2018 12:33 PM

23 Noboene, trygghet og ro. 3/13/2018 12:24 PM

24 Rolig, fint. Oppvokst her. Bra for barn. 3/12/2018 10:25 PM

25 trygt og godt. gode barnehage og skoletilbud. oversiktlige forhold. Føler at man kjenner hverandre.
kort vei til mange ting. fin kommune. skjer mye, særlig på sommertid. mange tilbud.

3/11/2018 1:30 PM

26 det kunne vært bedre 3/7/2018 6:22 PM

27 Sol/utsikt stor tomt. Mulighet for turer på i skog/Nordsjø 3/7/2018 2:03 PM

28 Trygt, lite kriminalitet. nært til sjø og fjell, by og bygd. 3/6/2018 11:27 PM

29 Familien min at vi prøver å ha ett trygt sted å bo for oss voksne og barna våres! 3/6/2018 5:26 PM
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30 Et fantastisk plass med fantastiske mennesker som er positive og stiller opp for hverandre.
Lundedelen av kommunen er tuftet på dugnad, det er en stor styrke.

3/6/2018 4:06 PM

31 samholdet og nærheten , reiser du på butikken treffer du kjente 3/6/2018 12:34 AM

32 Bor i huset og omgivelsene jeg ønsker 3/5/2018 7:12 PM

33 Frisk luft, naturskjønne omgivelser 3/5/2018 3:31 PM

34 Godt naboskap, bra tilbud til fritidsaktiviteter, fin natur 3/3/2018 4:23 PM

35 Natur og kultur 3/3/2018 11:50 AM

36 Kort vei til naturen 2/27/2018 9:35 PM

37 Attraktiv og sentral beliggenhet. Flotte turmuligheter. Bra skole, barenhage og eldreomsorg. Trygt
og fint. Og så har vi toget og Telemarkskanalen da!

2/27/2018 10:25 AM

38 Vi har jobb nær der vi bor. Skolen er bra for barna våre. Vi har en stor bolig til en rimelig penge
sammenlignet med bynære strøk. Vi bor i et trygt nabolag. Vi føler vi bor både litt sentralt, men
samtidig litt landlig. Vi har lekeplass og friområde rett i nærheten, noe som binder naboer litt
sammen. Det er fine skimuligheter og turmuligheter. Vi har matbutikker og andre kjekke butikker
lokalt. Det er kort vei til Bø der vi får tak i det meste vi trenger, og det er også overkommelig ned
en tur til Skien. Togstasjonen er viktig. Håper det blir flere togstopp i Lunde.

2/27/2018 12:12 AM

39 Lite. Vi er glad i huset vårt, men er ikke deltagende i noe. 2/26/2018 11:22 PM

40 Trygt lokalsamfunn, barnevennlig. 2/26/2018 8:04 PM

41 Jobb, nettverk, golfbane, akseptabel vei til Torp, Oslo, Grenland og kafe/treningssenter. 2/26/2018 5:14 PM

42 Engasjerte mennesker, friluftsområder og bra skoletilbud 2/26/2018 1:02 PM

43 Arbeidsplasser, 2/26/2018 1:29 AM

44 Samholdet i bygda, god skole(Lunde) har nødvendige butikker. Flott natur. Lunde er en fin plass
selv for innflyttere som oss

2/26/2018 12:10 AM

45 Kjent og trygt. 2/25/2018 11:14 PM

46 Natur. Utemuligheter. Gode kommunikasjoner. 2/25/2018 12:36 PM

47 Fin natur, rolig og godt nabolag 2/4/2018 3:59 PM

48 Gode skoler 2/4/2018 11:42 AM

49 Folket, naturen, det at vi har bodd her lenge. 2/1/2018 12:26 AM

50 nye barnehager og skoler, gode tilbud på kulturskolen. God plass og nærheten til natur 1/31/2018 10:14 PM

51 Møtesteder på dag og kveldstid. Merka nett av stier i skog og mark 1/30/2018 3:21 PM

52 Generelt omgivelsene, geografisk beliggenheten (by,sjø,fjell) 1/29/2018 8:15 PM

53 At en har nødvendige tilbud i nærhet og god kommunikasjon 1/29/2018 6:18 PM

54 Lunde er et fint sted, men ser at det kan bli vanskelig for fremtidige genrasjonere om ikke det blir
gjort noe med veg veg veg å infrastruktur slik at vi kan pendle å bo her

1/27/2018 5:24 PM

55 Nærhet til basistjenester, god skole:barnehage, trygt å vokse opp, infrastruktur som fungerer og
utvikler seg, nærhet til videregående skoler, at forfall ikke et iøyefallende og heller ikke ennrealitet

1/26/2018 12:42 AM

56 Gode veier, mange tilbud. 1/25/2018 4:02 PM

57 Familien og barndomsvenner. God plass, stort hus og stor hage. Skauen, Norsjø, skiløypene. 1/25/2018 1:23 AM

58 Lite kriminalitet og nært til uberørt natur 1/24/2018 10:34 PM

59 Naturen og jobben 1/24/2018 10:02 PM

60 Flott utsikt, turmulighet. Det er rolig og trygt for barn og ungdom. 1/24/2018 6:52 PM

61 Lite arroganse og uvennlighet.. god vilje... raushet. Bondevett framfor feud 1/24/2018 1:30 PM

62 Bra natur, mye flotte foreninger med mye flinke folk, rimelige hus. 1/24/2018 11:55 AM
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63 Det er kort veg til jobb (10 km) det er stor tomt (3000m2) det er landlig og naturskjønt. Kort veg til
barnehage (3 km) og eventuell skule. Det er gode tillbud i sentrum, som kunn ligger 10 km frå der
eg bur. Det er utbyggd fibernett for internett. Og sjølvsakt, det er gode naboar og eit triveleg
veglag som driftar den private vegen.

1/24/2018 11:05 AM

64 Bør landlig og fritt uten naboer tett på, med skog, natur og frisk luft. Utsikt mot vann. Grei avstand -
kjørevei til jobb. Stille og rolig.

1/24/2018 1:43 AM

65 Avgjørende for å bli boende i kommunen er faktisk veien ! 1/23/2018 11:44 PM

66 Barnehagedrkning, god skole, fritidstilbud for barn OG ungdommer! Jobber, infrastuktur 1/23/2018 10:52 PM

67 Det er godt tilbud til ungene i Lunde. Vi har gode bhg og skole og fritidsaktiviteter. Bygda stiller
opp når det trengs.

1/23/2018 10:48 PM

68 Gode naboer 1/23/2018 10:31 PM

69 Opplever et genuint ønske fra mange innbyggere om å få til noe, skape noe, og støtte opp om
eksisterende bedrifter. Veldig bra skole og fine barnehager! Telemarkskanalen. Festivaler. Og
mye aktivitet. Turister.

1/23/2018 8:51 PM

70 Jobb. Og kort reiseavstand til jobb. Trivelige folk. Vakker natur. 1/23/2018 8:48 PM

71 Landlig og i nærheten av Bø 1/23/2018 8:27 PM

72 Landlig og fine turområder. Allikevel sentralt 1/23/2018 8:10 PM
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